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Tyska syn unkter på  e n  ·s ko l refo rm .  
D e  d övstu m m a  rd ra att åtbördsspråket u p p-

tages som hjälp�el_ vid u n dervisningen. 

Även i Tys kl an d  sysse lsätt er man s i g  m e d  att 
.d i skutera frågan om dövstumun<i er d s n i n gens om
organ i sat i on . De dövstu m m a i Ber l i n  h a  haft  ett 
stort m öte fiir att d i s k utera e n  b l i vande refo r m ,  
och v i d  d etta k ri t iserarl.es d e n  i Tys k land för h ä r
skande ta l m etoden gan s k a  s karpt. 

Det · beton ades att e n  r e form a v  dövstu m u n rler
v i s n i n ge n  för d e  dii vstum m a  h ar st örre och v i k t i 
gare betyd e l se ä n  d e  höra n d e  kunna fö res t ä l l a  
sig,  o c h  d e t  h a r  s i n  st ora n y tta a t t  d e  d ö v s t u m 
m as s.v n p u n kter på frfi ga n kom m a  t i l l  en all m ä n 
nare känned o m .  

Då e t t  d ö v s tu m t  b a r n  kommer t i l l  skol an k an 
m a n  m e d  san n i n g  s äga at t i barne t s  sj ä l  hä rskar 
e n  . dj u p  n a t t .  Det b l i r  nu lärnrekå re1 1 s  upr?i ft 
och h e l iga p l i k t  a tt p l a n tna l j us och k l arh et i den
n a  dj upa n att.  Men h u ru f u l l göres <l er n 1 ::t  u p pgi f t ? 
Tuse 1 1 t a l s  vuxna dövst u r r nna v i tt n a  om at t de i 
all män het ä ro ä n n u  o k u nn i gare än höra n d e  1 0  års 
barn, och et t utta l a n d e  av en be k a n t  s k o l fi irest å n ·  
d�ll'e o c h  l ä rare  för dö °v1't u m ma v i t t nar ä ven d ä r
o m : » De d ö v st u m m a  äro bara h a l v a  n i ä n n i s k or ; 
på de dövRt u rn ma får m a n  icke s ät t a  Rtörre v ärde 
(fo rd ri n gar ?) _ ä n  på e n  k l ok h u n d . » D t> t  k om m er 
l ä rarn a i c k e  v i d  att de h ä r i genom u t färdat  ett  fat
t i grl o m s be v i s  båd e för s i g  sjä l  va och si n t a l rn t>tod.  

Det  m i nRta de ty� k a  dövs t u m m a  nu ford ra är 
åtbörrl s:-<prå kets an vändande vid u n d er v i :-: n i n gen . 
Lä rarekåren är emot det ta o c h  s k ä l en ä ro i n ga. an
dra än bekvämlighet hos lära rn a, som i c k e  först å 
tecken s pråket och d är för måste mödosa m t  l ära s i g  
detsa m m a.  Åtbördss pråket ko m m e r  e rnel lert id a t t  
u nderlätta deras arbete, ty d e n  d i)vs t u m m e  kom
mer att för:-itå talspråket bät t re om t ec k en s p råket 
an vändes samti d i gt såsom fö rk l a ri ngs m edel , och 
det går for tare med barnens under v i s n in g. Men 
l ä ra rn a  spj ärna emot a l lt teck e n s prå k ,  e h uru de 
dövl-lt umma ej fordra detsa. m m a �  u ppta ga n d e  som 
h u vudämne, u tan endast som hjälpmedel vid un
dervisn i n gen i språket. 

A tt större delen a v  l ä rarna i cke äro i t i ll fälle 
att  göra sig förstådda i u mgän get med d e  döv
stumma kan m a n  må.n gen städes ö vertyga s i g  om. 
Det h a r  ofta i a k ttagi ts  att ,  när en lära r e  vi ll  med
d e la sig m ed d e  dövstu m m a  på ett  möte, h an all
t id m å�te  a n l i t a  tol k .  Ä ven v i d  rät tegångst i l l fä ll en 
k u n n a  l ä ra rn as k u n ska per i åt bördssp råket k o m m a  
t i l l  korta och tol k n i n gen bli  fel a k t i g  t i l l  förfån g 
för de d ö vstum m a, ehuru dessa fall inte h öra t i ll 
saken.  

Ett en h et l igt åtbör<l ssprå k är av nöden . E ft er
som barnen i de olik::t d ö vstumsko lorn a lära s i g  
teck e n s p råket a v  s i g  själva, d .  v.  s .  u t an systema
tiE1 k  under d s n i n g, uppstår m å nga o l i k a  åtbörder 
fö r sam ma förem ål o. d . ,  så att barnen icke k u n n a  
fi)rstå varandra.  Men å an dra s idan k an b e v i sas 
att b a r n en ,  då de lämnat s kolan och k o m m it i 
u mgän ge m ed v ux n a  d ö v s t u m m a, snabbt t i l l ägna 
s ig desRas åt börd si::pråk och genom detta de för 
l i v e t  n ö d vänd i ga k u n s k a perna. 

Det fan ns e n  t i d ,  då begåvade dövst u m m a  ver
ka<i e i::o m  dövFtum l ä ra re och m ed god framgång 
meddela d e  underv i s n i n g  på tecken språk et.  Dt>nna. 
m et od visade F i g  v ara god ända ti l ls för c : a  40 år 
sed n n  v i d  i n ternat ionPl la dövstumk ongresFen i Mi
l a n o, där m a p  u t t a l ade sig för ren ta lrn eto<i i döv
stu m skolorna.  Gt>nom e t t  m a kt beslut  ble v d d  då 
slut m e d  d e  d ö ,· s tum rnas  a n v ä n d a n d e  s o m  döVRt u m
lärare och u pp fostrare.  Och så u t spann sig en 
str i d  m e l l a n  d e  dövst umma och lära m ::t  om d e  o l i k a 
m e t od ern a, som ,  k:rn nrn n sä ga, aldr ig  v i lat. N u  
v i l j a  d e  tys k a  d ö vstumma a t t  deras fordri n gar  på 
åt  biird :-: s prå k ets an vän d ande såsom h j ä l pmed e l  i 
skolorna respekteras. Dessa fordrin gar h ar man 
motiverat så lunda : 

Den nu va ran de ren a  tal m etoden fordrar ett ful l 
stä n d igt ut rota n d e  av å t börd Fsprå k et vid dövstum
un der v i s n i n gen.  A tt d e  di iv et u m ma böra lära sig  
tal språk et a n ser man för gott, m e n  för de m i ndre 
gott begå"�ad e borde framfö r  a l l t  åt bördss pråk e t  an
v ä n d a s  so

-
m h j ä l p m edel .  Å t börds -teckeni::p räk et är 

de dövst u m 1 1 1 as m odersmål som naturen h a r  gi vit  
dem , enär _ i"igat i c k e  är skapat - för  lj udet l i k som 
örat i c k e  för  synen . 

· Det är vä lbekant att många dövstnm lärare anse 
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den rena talmetoden som allena saliggörande, men 
många bevis finnas för denna metods bristfällig
het. Bland andra, att de dövstumma· tappa mo· 
det vid muntliga samtal med de hörande på grund 
av svårigheterna att förstå varandra och förlora 
lusten att fortsätta därmed. Följden blir att många 
komma att inskränka sitt umgänge endast till sina 
ödeskamrater. Många som lämna skolan äro otill
räckligt utbildade och komma därigenom genast på 
grund av sin tillbakadragenhet i den stora världen 
i ett andligt stillestånd och en andlig efter bli ven
het. Endast några få dövstumma lyckas ogenerat 
röra sig i de hörandes krets och behärska talsprå
ket, och tack vare sin intelligens, utveckla sig vi
dare. 

Visserligen använda talmetodikerna alla till buds 
stående medel att göra sin metod fruktbärande, 
men utan ett systematiskt användande av åtbörder 
som hjälpmedel kunna de icke med de flesta döv
stumma nå några prisvärda resultat. 

Åtbördsspråket ligger även de begåvade dövstum
ma mera om hjärtat än det ofta ansträngande och 
förtröttande avläsandet från munnen, vilket ofta 
leder till mis�förståelse. Självklart blir det då 
mycket svårare för de vuxna mindre begåvade tal
undervisade dövstumma att hämta något av värde 
för livet genom talspråket. Här måste man redan 
från barnets inträde i skolan vårda om det frö till 
utveckling .som gror i det dövstumma barnets själ 
och ta åtbörderna till hjälp. Erfarenheterna om 
den undervisning många döv8tumma erhållit är 
icke gynsam. Många kunna icke förstå innehållet 
i ett brev, än mindre skri va ett sådan , deras brev 
äro sådana att en hörande icke skulle knnna be
gripa innehållet, om de finge läsa dem. Och de
ras lust till läsning är oftast ingen, varigenom de 
förlora ännu ett medel till kunskaper och andlig 
utveckling. 

Dessa förhållanden fordra oavvisligt att vid un
dervisningen av mindre begåvade dövstumma en 
annan metod än den rena talmetoden användes. 
De kunm icke inhämta några bestående kunskaper 
eller erhålla någon livskraftigare andlig utveckling 
enbart genom talRpråket. Här måste skrivning och 
åtbördsspråket mera användas. Vad ha de för nytta 
av att lära sig tala, då de ute i livet genast för
lora energien till muntliga samtal? Genom att 
utesluta talundervisningen vid de mindre begåva
des· undervisning kan mycken tid vinnas till inlä
rande av andra och för den dövstumme nyttigare 
ämnen. 

En tysk dövsttimlärare har uttryckt sin mening 
om metoderna: >Beträffande talmetoden i dövstum
undervisningen kommer denna av psykologiska skäl 
att framdeles så småningom få mindre betydelse, 
då allt tänkande och förståelse i hela undervis
ningen får sin karaktär av åtbörderna, vilka måste 
omgestaltas till klara och tydliga åtbörder i döv
stumundervisningens tjänst.» 

Användandet av åtbördsspråket vid undervisnin· 

gen kommer på alla Rätt att verka upplivande på 
densamma. Det nit ka 1iska inläran'1et av språket 
fram bringar ingen eut usiasm eller arbetsglädje hos 
barnen. Därför bör åtbördsspråket användas såsom 
ett naturligt och värdefullt hjälpmedel i dövstum
undervi1:mingen vid mer än ett tillfälle. 

föreläsningar för dövstumma. 
I föregående nummer meddelade vi, att vi skulle 

återkomma med några anmärkningar med anled
ning av pastor Malmers föredrag om fördäsningar 
för dövEitum ma. 

Vad vi först vilja anmärka är att några missvi
sande siffror insmugit sig i tabellen, vilka på ett 
par punkter kullkasta de av pastor Malmer gjorda 
järn förelserna. 

Sålunda äro omkostnaderna för Dövstumförenin
gens i Stockholm föreläsningar upptagna till kr. 
38 1: · 76, men dessa siffror äro endast föreläsnings
verksamhetens balanssiffror. De verkliga utgifterna 
voro kr. 265: 80; lägger man till dessa siffror be
hållningen till år 1920 kr. 115: 96 får man talet 
381: 76. Efter denna rättelse blir kostnaden för 
varje föreläsning i Stockholm kr. 29: 53 och ej så
som i tabellen· angives kr. 42: 42. Kostnadf'n pr 
åhörare sjunker vidare från kr. 0: 84 till kr. 0: 58. 
Härigenom bli föreläsningarna i Stockholm »minst 
lika billiga som i bkåne-Blekinge. » Vi anta att 
föreläsningarna i hr Malmers distrikt blivit så bil
liga därför att dövstumprästen håller föreläsningar 
under E:<ina tjänsteresor, varigenom föreläsningskon
tot befrias från en avsevärd utgiftspost för rese
kostnader och dagtraktamenten. 

Siffrorna för Dala dövstumförening äro i ännu 
högre grad missviemnde, varom vi förvissat oss hos 
föreläsningsföreståndaren. Omkostnaderna äro i ta· 
bellen upptagna till kr. 540: 90. Den verkliga 
siffran är emellertid vida lägre, nämligen kr. 332: 
17, vilket gör kr. 47: 45 pr föreläsning och inte 
kr. 77: 27 som i tabellen uppgivits. Kostnaden 
pr åhörare dalar härmed ned till kr. 1: 64 i stället 
för uppgivna 2: 6 1. 

Vad menar pastor Malmer egentligen med sitt 
uttalande »att föreläsningsverksamheten i sjätte di
striktet blivit så dyr och att detta vid närmare 
eftertanke icke bör väcka förvåning»? Sedan nu 
påvisats de stora skiljaktigheterna mellan de fel
aktiga och de rätta siffrorna kan tydligt skönjas 
att omkostnaderna 1 sjätte distriktet icke äro nämn
värt högre än i jämförande di�trikt, undantagandes 
det billiga tredje. Ville hr Malmer antyda att de 
dyra föreläsningarna i sjätte bero på att föreläs
ningsverksamheten omhänderhades av de dövstum
ma själva? 

Pastorns bestämda utdömande av hörande, som 
icke kunna teckna, såsom föreläsare, kunna vi in-
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stämma i. Av den anledningen att vi förmoda att 
han därvid också utdömt icke teckenkunniga döv
stumlärare såsom föreläsare för dövstummå. Eller 
är det icke olämpligt. att låta en dövstumlärare, 
som icke kan teckna, hålla föreläsningar och vid 
dessa föreläsningar använda sig a.v dövstumma per
soner såsom tolkar? Sådant har bänt. 

I ett visst distrikt hände härom året att en döv
stumlärare kom till en stad, där ett 25-tal döv
stumma infunnit sig till hans föreläsning. De flesta 
voro av en begåvning att de omöjligt kunde fatta 
en muntligt framförd föreläsning. Läraren började 
tala. De församlade blevo nu något oroliga. En 
av de närvarande tog mod till sig och påpekade 
för föreläsaren att ingen skulle förstå föredraget 
om han talade, och uppmanade honom att teckna. 
Men som dövstumläraren var totalt okunnig i åt
bördsspråket stod han där. Slutlig�n fick man tag 
i en närvarande dövstum, som kunde avläsa nå
gorlunda bra, och med denne såsom tolk stavade 
man sig fram. Sådana före ·· ingar ha intet värde 
för de dövstumma. 

Det finnes å andra sidan även dövstumma, som 
icke äro lämpliga till förelä are. Många känna sig 
kallade, men få kunna rä nas till de utkorade. 
Huru på lämpligaste sitt ute. · m�om icke 
höra till de utkorade, men ändock pocka på att 
få vara med? Inspektörerna av föreläsningarna 
kunde möjligen ha. ett ord att säga om valet av 
ämnen och . föreläsare. Pastor Malmer borde ha 
föreslagit något sätt att slippa ej riktigt lämpliga 
dövstumma föreläsare, ty det är nog så att, där 
föreläsningarna handhavas av dövstumma, dessa 
ibland sakna det frimodiga och hänsynslösa sätt, 
varom pastor Malmer talar. 

-Sveriges dövs_tumförbund. 
I februari 1919 hade på iJ).bjudan av ordföran

den i Dövstumför�ningen i Stockholm hr Gunnar 
Fondelius · och ordföranden i Dövstumföreningen i 
Goteborg hr C. Dan. Andersson ett möte av repre
sentanter från c:a 15 föreningar sammanträtt för 
diskussion angående bildandet av ett land8förbund 
för Sveriges dövstumma. Föreningsombuden utta
lade sig härvid enhälligt för bildandet av ett så
dant förbund samt utsåg en kommitte, som skulle 
utarbeta ett stadgeförslag. 

Ett stadgeförslag föreligger nu färdigt, varför in
bjudan nu tillställts kommitterade och dövstum
föreningarna i Sverige till samma.nträde i Stock
holm den 24 och 2ö februari 1922. 

Sammanträdena, som hållas i samband med De 
dövstummas allm. sjuk- och begravningskassas års
möte börja fredagen den �4 febr. kl. 6 e. m. å 
Dövstumföreningens i Stuokholm lokal mellan kom-

mitterade. Det allmänna mötet mellan förening
arnas om bud börjar söndagen den 26 febr. kl. 11 
f. m. å Dövstumföreningens lokal, Smålandsgatan' 
31 B, 2 tr. 

Till detta sammanträde skola föreningarna' utse 
en eller två om bud, vilka böra medhava fullmakt 
eller protokollsutdrag, som intygar att de äro sin 
förenings ombud. Det är nämligen endast ombu
den, som äga rösträtt vid förbundet. 

Vid mötet skola _först behandlas stadgeförslaget, 
sedan detta godkänts konstitueras förbundet och 
styrelse väljes. 

Inbjudan är underteeknad av ordföranden i Döv
stumföreningen i Stockholm hr Ernst Renner och 
ordföranden i Dövstumföreningen i Göteborg hr C: 
Dan. Andersson. 

Vad som inom dövstumvärlden 
tilldrog sig för 50 ·år sedan. 

� (Forts. o. slut fr. föreg. n:r). 

Då ordföranden Borg på sammanträde den 7 
januari 1872 hälsade de närvarande välkomna och 
önskade dem ett gott nytt år, förekom ingenting 
annat än att ett meddelande lämnades, att bokför
läggaren Lamm i julklapp till föreningen överläm-

. nat ett 8törre antal bokförlagsartiklar. 
En per8on, som ofta omnämnes i föreningens 

protokoll, både i 1872 års och följande, är konst
snickaren Frans Holm, alltid i flamband med nå
gon utmärkelse, diplom eller medalj, som han. er
hållit på någon utställning. Under 1872 erhöll 
han icke mindre än 3 utmärkelser för i Köpen
hamn, Moskwa och London utställda arbeten. Di
plomen brukade i regel tillställas Holm genom ord
föranden Borg vid någon av föreningens samman
komster, och Holm blev naturligtvis föremål för 
medlemmarnas lyckönskningar. . 

Det för�ta föredraget för året var av 0. E. Borg 
och handlade om apan. De mera framstående med
lemmarna inom föreningen bid,rcgo att utfylla sam
mankomsterna med berättelser, små föredrag e. d. 
Albert Berg tecknade sålunda om jesuiterna, om 
vallfarterna till Lourdres. Dagskrönikans stora 
händel!:<er förklarades och förtydligades för med
lemmarna av Borg och Berg, och antecknat är att 
den senare behandlade förhållandet mellan Frank
rike och Tyskland, vilket för 50 år sedan var lika 
spänt som nu, med den skillnaden att år 1872 
var det Tyskland som triumferade. . 

Albert Berg blir i april inbjuden att resa 'till 
Berlin för att deltaga i firandet av därvarande döv� 
stumförenings 25 årsjubileum. : 

I" ett brev från en föreningAmedlem, bokbinda
ren Carl Moulier, som uppehöll sig i Wien för yr
kesstudier, underrättades föreningen om, att vid en 
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fest, som anordnats av en dövRtumförening i \Yien, 
en skål blivit föreslagen och dru'ckits för Sttlbk
holmsföreningen, och beslöts sända en gen bälsnintg. 

I ett protokoll finnes antecknat att blomstnfa
brikanten Schiött erbjudit sig att ko�tna<lRfritt 
lämna dövstumma flickor undervi�ning i förfärdi
gandPt av konst�jorda blommor, varigenom <le kun
de bere<la sig en vacker inkomst. :Uet förmäles 
emellertid icke om erbjudand"'t mottogR av någon. 

Sommarf'n 1872 var en indrn:triutRtällning an
ordnad i Ki)penhamn och föreningen amlftr Ftipen
dier till 5 av föreningens medlemmar för resa dit. 
Till stipendiater utså)!OS smeden A. ErikRRon, Rnic· 
karen Frans Holm, bildhugg:uen Lars Eriks.son, 
skomakaren Oluf Person och skräddaren A. F. ::::!tjern
gren. 

Vid sammanträde i sept. meddelade Borg om 
Carl XV:s död samt ÖnFka<le att »Kung 0-:::car n1åt
te få en lycklig och fridfull regering.» 

Den 27 okt.. är på sätt och vis en märkesnag i 
föreningens hiRtoria. Då erhöll fört-'ningen sitt för· 
sta kaRsaskåp, vilket bel"ltällts under våren. Hrr 
Borg, BPrg och Frans Hjortzberg fingo var flin nye-. 
kel till kassaskåpet, vilket torde ha varit imtalle
ru.t i skattmä::itaren Bergs bostad. Föreningens 
kassaskåp kan sålunda i år fira sitt 50 årsjubileum. 
Under alla dessn 50 år har det hållit ihop och 
icke varit utsatt för några äventyrligheter. 

Som ett apropå kan foljande lilla historia om
talas som prov på de dövstummns iakttagelseför
måga. En medlem, som tillhört föreningen i 20 
år, kommer en afton och betalar sin år.Ravg1ft. Han 
·varseblir kassaskåpet och frågar överraE>kad om för
eningen köpt ett kassaEikåp. På vår upplysning 
att det var många år gammalt och stått i lokalen 
många år, meddelade han att han aldrig varsebli
vit det förr än denna afton. Och ändå var han 
en av föreningslokalens trägnaste besökare. 

Något märhärdigt hände icke vidare än att för
eningen i december hade besök av en tysk cigarr
arbetare och att man planerade en söndagsskola 
under 1873, vilken skulle pågå varannan söndag 
kl. 3--5, och till vilken c:a 20 dövstumma an
tecknat sig. Och så inbjödos medlemmarna att 
fira det nya året med ett s. k. nyårsgille. 

Bildning. 
»Bildning» är ett av de begrepp, som icke hm

na definieras med tillhjälp av en kort, men likväl 
uttömmande. formulering. De egenskaper, vilka 
ingå som beståndsdelar i den verkliga bildningen, 
äro näµ:iligen så mångskiftande och olikartade, att 
redogörelsen för dem måste ske i form av en ut
redande undersökning, varvid hänsyn får tagas till 
olika sidor i vår mänskliga natur. 

Modedockan och sprätten, som fästa en opropor-

tionerligt stor vikt vid. vården av sitt yttre, anse 
vi med . rätta Fåsom ytliga och inskränkta, helst 
som de SHmtidigt visa sig likgiltiga för andliga 
värden, förRurnma sin egen ·själrntveckling och stå 
oförstående inför andras strävanden inom kunRk1-1ps
sök�111dets och det inte1lektuf'11a fr:rn1åtRkridHndets 
värld. Mt:>n vi få därför ej underkänn·a människans 
behov av att vinda sitt yttre. Vem har icke erfa
rit, att t. ex. en ny kostyn1, sorn man tf1r på sig 
likRom rycker upp en, verbr upplivan<le på vår 
känFda av RjiH,·aktning och Ftärker lusten att upp
träda värdigt? Den regelbundna vanan vid renlig
het och snygghet förråder onekligen en ingalunda 
föraktlig grad av EijälvdiFciplin, som alltid är ett 
tecken på en viss kultur. Förrrnmmar en pnson i 
påfallande mån sitt yttre, går han Flarvigt klädd 
eller vi:-iar sig snu:-ikig, så har han därmed ådaga
lagt, att han icke håller måttet· inför de mest ele
nw11tära krav, som måste uppfyllas, för att kunna 
kallas bildad. 

FurnJ ågan att kunna umgås med männiRkor är 
vidare syllnerligen yjktig. Egoismen, den alltför 
starkt utvecklade Fjälvhävdelsen, är en farlig fiE-nde 
till bildningen. Man måste lära sig inse männieko· 
värdet hos andra, respektera utvecklingsmöjJigbe
terna och erf arenhetsskatterna hos de · per8oner, 
med vilka man kommer i beröring. Ingenting är 
mera frånRtötande än den egna självsäkerheten, 
som lever på illusionen att enRam sitta inne med 
de vises sten, niot"ägelselusten, som opponerar Fig 
mot allt, den överdrivna klanden1jukan, som stän
digt betraktar världPn genom kritikens gla.siigon. 

Vid umgänget med den verkligt bildade möta vi 
intet av desRa tråkiga drag. Den själsli!!t fördJU
pade betraktar människorna från en vid synvinkel, 
genomFkådar dtras nödvändiga begränFning, men 
uppskattar också det värdefulla hos dem. Det är 
denna objektiva förståelse, buren visserligen av klar 
insikt, men även av hjärtats värme, Rom alltid 
strålar emot oss, då vi stå inför en verkligt bildad 
man. 

Det skönhetssinne, som mer eller mindre ut
vecklat finnes hos en var, gäller det att dirigera, 
så att det får lämplig och riklig näring. Naturen 
själv ger oss in gal und.a den Räm sta källan till den 
lyckokänsla, som vi erfara inför skönhetens maje
stät. För väckand-et och främjandet av estetisk 
kultur har naturligtvis konsten en stor mission att 
fylla. De olika grenarna av konsten, arkitekturen, 
bildhuggarkonsten, målarkomten och musiken ge 
var för sig sitt omistliga bidrag till vår sjä.lR cl.a
ning. Det kan vara lärorikt att höra vad Platon 
för över två tusen år sedan yttrade i sin bok 
»Staten»: >)Är icke muRiken av den störst� vikt· 
vid undervisning och uppfostran, emedan rytmen och 
harmonien lättast intränga i själen och kraftigast 
inverka på henne, föra anständighet med sig och 
göra den, som uppfostras rätt, välartad?» 

(Forts.) 
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Louis Morian-Petersen 65 år. 
Den 4 nästkommande mars fyller läraren vid 

Manilla dövstumskola Louis .Morian-P�teri;:en 60 är. 
Ehuru pensionsberättigad sed an 15 år tillbaka ver
kar han ännu som lärare. J icke mindre än 4B 
år har han verkat snsom dövstum lärare och under 
alla desQa år har han troget tjänat vid Manilla. 
65-:lrin�en är ännu vid göd vigör, och vi önska 
honom fortsatta goda krafter länge ännu. 

Arla. 

Min tid jag lever i en vrå 
vid moder Sveas hjärta. 
Ej någon vän jag träffar på 
som delar fröjd och smärta. 
Jag lever vid naturens barm, 
vitt skild från världens jäkt och larm. 

Dock kom jag en gång till ett hem, 
där herrn och frun var döva. 
Och barn de hade även, fem; 
och hjälp de tycks behöva. 
Och gärna vill jag hjälpen .ge, 
ej fåfängt de mig därom he. 

Och Arla - så var hennes namn 
var parets äldst? flicka. 
Hon skyndar i min öppna famn, 
hon vet sig vackert skicka, 
att giva glans åt mulen dag 
och talar gör hon med behag. 

Hon är så yr och levnadsglad 
- ej något· tvång hon fattar. 
Hon vacker är i högsta grad, 
hon .ofta ler och skrattar; 
hon s1korna släng.er i en vrå -
med bara ben hon vandmr så. 

Hon sier på mig med ögon blå, 
Och håret rörs av vinden; 
hon sti.ger hög.t uppå sin tl't 
och smeker mig på kinden. -
Min bästa vän: jo, det är du! 
När jag blir stor, blir jag din fru . . . 

Min hand hon tager uti sin 
och glada se'n vi vandra, 
jag håller hennes hand i min, 
vi hålla av varandra; , 
1och hoppfullt 1S1e vi så framåt 
på livets stig ,och blomsterstråt. 

Jag tänkte: ej jag har en vän 
i hela vida världen, 
1ej har jag prövat vänskap än, 
jag ensam är på färden. 
En vän jag vill ta' vara på -
·ej vill jag vänskap nu försmå! 

En cykel får hon i present, 
s·å ny och fin och präktig; 
.och mera viU hon ha' förjämt -
hon tror visst jag är mäktig! 
Och själv hon tyck1er sig så säll, 
och ni, ni är så snäll, så snäll! 

Till Stockholms 1stad hon sedan for 
och med ho:n tog sin cykel. 
Hon önskar komma bort från mor 
och sina vänne1�s gyckel. -
Dock lovar hon med sinne lätt 
att lära mig att teckna rätt ... 

Hon skåd�r sedan kunge111s slott 
och luftskeppet »Bodensee». -

. Hon finner landet vara grått 
mo.t det, hon nu får s1e. 

·Dock vill hon r·esa hem till far 
men »moster» håller hernne kvar. 

Till 1 hemmet kommier hon dock fram 
rä tl snart ifrån sin resa; 
·då var hon fin och stolt och stram 
·och mer än en prins·fssa. -
Och hennes mor hon säger nu: 
Hon .blir 1en stilig, vacker fru ... 

Men jag får 1endast ·en gång till 
en skymt av lilla ungen; 
då är det snö och slädparti 
och jag är stolt som kungen", 
ty fullsatt släden blir rätt snart 
av barn, som längta eftier start. 

I hög.sta far,t går färden fram 
och hästarna de flämta; 
men ,själv jag blir rätt alivarsam 
fast barnen le och skämta, 
ty Arla hon är mäkta vred, 
föraktfullt ser hon på mig ned. 

När färden nått till slut, jag går 
uti min vida kappa. 
Av Arla det 'besked jag får: 
Min fästman det är - pappa. 
-- Jag färden styr mot hemmets skog, 
av vänskap hade jag fått nog ... 

T. Hj. P. 

13 
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De dövstummas sjukkassa 1921. 
Styrels1en för De dövstummas allmänna sjuk- och 

begravningskassa har utsänt sin årsberättelse för år 
1921. 

Av densamma framgår att medlemsantalet i kassan 
vid årets slut utgjorde 743, därav i klass I 443, \klass 
Il 212 och i klass 111 88. Under år·et ha 17 perspner 
ingått i kassan, 30 avgått ·och 8 avlidit. 

Kassans kapitaltillgång den 1 januari 1921 utgj'Orde 
kr. 78,150: 62. Denna kapitaltillgång har under året 
ökats med kr. 5,460: 72 och utgjorde den 31 decem
ber kr. 83,611 : 34. 

Enligt revisionsberättelsen voro inkomsterna föl
jande: 

Inträdesavgifter i klass I 20: -, i klas·s Il 11 : -, 
i klass 111 21: -; fasta avgifter i klass I 4,991: 25, 
i kla,ss Il 3,816: -, i klass 111 2,688: 24; pliktmedel 
189: 10; tilläggsavgifter 58: 50; räntor 4,068: 68; 
statsbidrag till sjukhjälp 5,255: 95; bidrag från kom
mun 17 4: 25; kapitalvinst vid utlottning av obliga
tioner 266: 67;. summa kr. 21,560: 64. 

Utgifterna voro följande: 
Sjukhjälp i klass I 3,275: 20, i klass Il 2,940: -, 

i klass 111 2,336: -; sjukhjälp till Dövstumförenin
gen i Stockholm 57: 62; moderskapshjälp 756: -; 
begravningshjälp i klas·s I 700: -, i klass 111 200: -; 
extra statsbidrag till medlemmar 1, 724: 50; extra 
kommunbidrag 79: 10; arvoden till styrelsen och 
revisorerna 1,569: 89; sjukbesökariearvod·e 92: 25; 
hyror 251: - ; s.krivmatierialer, trycksaker, annonser 
och porton 1,109: 41; diverse utgifter 1,008: 95; 
summa kr. 16,099: 92. 

Fonden för betryggande av medlemsskapet i ika·s
san hade under året utbetalt bidrag till 10 medl1em
mar, och dess behållning till år 1922 utgör 903 kr. 
20 öre. 

Å 18 platser funnos lokalstyrelser. 
I tur att avgå vid kassans årsmöte den 26 febr. äro 

hrr Edvin P1ettersson och Gunnar Fondelius, var
jämte val av ännu :en ledamot företage·s efter supple
anten hr Einar Graham. 

Årsmöten. 
Dövstumföreningen i Stockholm 

hade söndag.en den 5 febr. kl. 5 e. m. årsmöte å Lant
bru.ksakademiens lokal. 

Därvid upplästes styrelsens årsberättelse, av vil
ken framgick att medlemsantalet i föreningen vid 
1921 års slut var 2.43, varav 9 fullsinnade, 78 stän
diga leda1!1öt1er och 156 i Stockholm med omnejd 
bosatta dövstumma. 7 föreläsningar ha hållits och 
en aftonkurs i tyska med 20 lektioner varit anordnad. 
Lokalen har besökts av c : a  5,400 personer. 

Föreningens inkomstu voro; div .. ers'e inkomster 

479: 57, hyror 396: -, sjukhjälp 57: 62, serveringen 
103: 96, föreläsning.sa1nslag · 300: -, ·sålda handalfa
betskort 20-5: 25, insamlingar å kort 18: -, anslag 
av stadsfullmäktige 500 : -, inträdes- och årsavgifter 
7163: 50, räntor 3,641: 55, .kursvinst 5: - ; 'Summa kr. 
6,470: 45. 

Utgifterna: diverse 389: 08, hyror 2,120: -, sju.k
hjälp 110: 74, serveringen 192: 30, föreläsningarna 
390: -, tryckning av handalfabet 174: 40, till lands
förbundet 85: 04, arvoden 720: -, lokalomkostnader 
290: 33, por.to och annonser 109: 97, trycksaker 
325: 35, skatter 325: 85, understöd 1,237: 25; sum
ma kr. 6,4 70: 31. 

Kapitalbehållningen till år 1922 utgör 73: 308: 09. 
Föreningens eg1en kapitaltillgång utgör 22,948: 13, 
medan den övriga förmögenheten tillhör föreningens 
olika fond.er. 

Styr.els-ens arvode för 1922 'bestämdes till 600 kr. 
och revisorernas till 50 kr. 

Av revisorerna föreslagen ansvarsfrihet för 1921 
beviljades. 

Vid förrättat val av styrelse omvaldes till ordfö
rande hr Ernst Renner samt till ledamöter hrr Gun
nar Fondelius, Albin Blomberg, Geo�g Ziesnitz (•om
valda), pastor Axel Hultqvist, Martin Elifström och 
Harald öhman (nyvalda). 

Till revisorer utsågos hr Harald : Berg och di'iv
stumläraren Frik Ranson med fröken Signe Brundin 
ooh hr Knut Hässler som suppleanter. 

Till föreningens representantier vid mötet med 
dövstumföreningarna för bildandet av ett landsför
bund den 24-26 febr. utsågos hrr Ernst Renner, 
Harald Berg och Knut Hässler. 

Styr1elsen har konstituerat sig sålunda, att till vice 
ordf. utsetts hr Elfström, kassör hr Fondelius, sekr. 
hr Blomberg och till vice kassör och vice sekr. hr 
öhman. Till bibliot1ekarie utsågs hr öhman med hr 
Elfström som vice bibliotekarie. 

Uppsala dövstumförenings 

14 :de årsmöte ägde rum den 22 januari i föreningens 
lokal, Kungsgatan 13, under vanliga former. C : a  25 
av föreningens medlemmar voro närvarande. Mäitet 
öppnades av ordföranden hr Karl Flodin med ett 
hälsningstal och föredrog dagordningen som god
kändes. Styrdse- och r·evisionsberättelser för 1921 
upvlästes. Fnligt årsberättelsen ägde föreningen vid 
årets slut 70 med�emmar (31 aktiva och 39 passiva) 
och att under året hållits 9 föreläsningar, därav 2 i 
Enköping. 

Revisionsberättelsen utvisade, att inkomster och 
utgifter balanserade å kr. 16,784: 87 ,samt att behåll
ningen till år 1922 utgjorde kr. 12,892: 43. Största 
inkom�tposten utgör1es av nettobehållningen av in-, 
samlingen till den sedan 1920 påbörjade by,ggnads
f.onden med kr. 11,207: 78. Av paketauktioner och 
kaffeservering samt gåvor ·etc. inflöto under året kr. 
598: 93. Å insaUa medel i bank erhölls i räntor om
kring kr. 475: -. De�sutom fick förening.en till för
eningsverksamheten i anslag från s1taten och 6 :t·e 
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skoldistriktet kr. 415: - och till hyresbidrag av sta
den kr. 350: -. Till hyr.a för lokalerna utbetaltes 
kr. 850.: -, men genom uthyrning av dem till för
·eningar och samkväm erhölls kr. 732: 50. Full och 
tacksam an�varsfr.ihet beviljades styrelsen. 

Valet av 1922 års styr.else gav denna följande ut
s·e.ende: ordf. hr Karl Flodin, v. ordf. hr Edvin 
Magnusson, sekr. hr Ernst Eckman och kassör hr P. 
Alfr. Person. Suppleanter blevo hrr Rudolf Holmberg 
och Adolf Akierlind. 

E. E-n. 

NYHETER FRÅN DÖVSTUMVÄRLDEN. 
Dövstumundervisningens omorganisation. 

Redaktör Ander Pers i första kammaren har väckt 
motion i omorganisationsfrågan. Han föreslår att 
riksdagen upptager k. ·skolöverstyrels·ens förslag i 
frågan redan vid innevarande riksdag. Hr Pers var 
en av de sakkunniga som utr·ett organisationsfrågan. 

förordnande. 
R.ektor J. Prawitz har förordnats att till den 30 

, juni 1923 upprätth�lla föreståndarebef.attningen å 
Man illa. 

Dödsfal!. 
<Den 21 januari avled l Stockholm f. d. läraren i 

skomakeri vid Manilla dövstumskola Gus�af Daniels- " 
son, 72 år gammal. Han var hantverkslärar·e under 
25 år och avgick med P'ension år 1915 och var sedan 
dess bosatt i Stockholm. De dövstumma från hans 
Manillatid minnas .honom nog. Han brukade syssel
sätta sig med målning på lediga stu�der samt .··var 
även intresserad för språk och litteratur, och då 
någon ·eller några av hans elev.er blevo bjudna till 
hans hem på kaff.e fingo de ofta se i hans utländska 
illustrerade tidningar och tidskrifter. Han var rätt 
omtyckt av sina pojkar på verkstaden. Efter jord
fästningen fördes hans stoft till kremat9rie� å Nya 
kyrkogården vid Stockholm, där det brändes. 

-- Den 25 jan. avled å Centrallasarettet i Stocksund 
frötk•en Alida Maria W ahlstedt, 59 år gammal. Hon 
hade under senare åren varit intagen å Nacka ålder
domshem. 

- Den 10 dec. avled i Stockholm ·en ung döv
stum skofabriksarbetare Rudolf G. Bäckman, 21 år 
gammal. Han insjuknad·e den 1 dec. i tumör i hu
vudet och intogs å Sabbatsbergs sjukhus, där han 
opererades. Till hans begravning hade sänts en vac
ker krans från dövstumma vänner och kamrater. 

Årsfest 
Den 11 ·dennes höll Uppsalaförening.en. sin 14 : de 

årsfest i sin för tillfället vackert dekorerad·e lokai 
med en enkel festlighet. Omkring 30 personer voro 
närvarande. Flera tal och lekar höllos. F·est;en bör-

jade kl. 8 och slutaid·e först in på ·Småtimmarna under 
glad stämning. 

E.E-n. 

Läsa de dövstumma Posttidningen? 
Anslag ur Bac«.manska stiftelsens räntebesparings

fond sk.all fr. o. m. ingången av år 1922 sökas hos 
Skolöverstyrelsen efter kungörelse om tid för ansö
kan m. m. i Post- och Inrikes tidningar. 

Dövstumföreningen ''Platen" 
i Motala hade söndag·en den 15 jan. anordnat julfest 
för sina medlemmar å Blåbandsför·ening·ens B-sal i 
Motala. Cirka ett 50-tal dövstumma hade infunnit 
sig, därav ·en del från Linköping, Vadstena, Borens
perg ·samt en från Småland. Sedan kaffe serverats 
lektes det och dansades med liv och lust. Till pro
grammets ut.fyllande bidrog hr Edvard Klöversköld, 
Borensberg, med att beräUa minnen från sin första 
resa till Amerika. Programmet i övrigt utfylldes med 
paketauktion, varvid ·en hel del skänkta pak·�t ut
auktionerades. Till ytterligare trevnad blev förenin
.gen inbjuden till en för.eställning å biograf Scala, 
vilken inbjudan mottogs med stor tacksamhet. Som 
av·slutn.ing på den angenäma och tr.evliga f.esten fo
tograferades samtliga deltagare. Ungefär ett år har 
nu gått sedan Dövstumför.eningen Plat1en bildades, 
varunder föreningen i sina strävanden och syft.en 
gjort goda insats,er och hoppas föreningen på friam
gång i fortsättningen. 

Föreningen är beviljad anslag av Motala stadsfull
mäktige och kommunalfullmäktige i Motala socken, 
vardera å 100 kr. Har även sökt anslag hos styrelsen 
för förs· ··vstumskoldistrikt·et i Stockholm, men 
har än ej e hållit något svar, dock hoppas på väl
villi bistånd. 

C. P. 

Nytt från Borås. 
Borås va damer ha på iniitiativ av fröken Jenny 

Johansson år liden höst bildat .en ·syförening, som 
sammanträder varannan tisdag i vars och ens hem. 
Xven en sparkassa bildades. 

- Söndagen den 5 febr. avhöll Borås dövstum
förening sitt trettonde årsmöte i Tekla .och Aman
das Olssons . hem, kv. örnen 8, varvid föreningens 
ordförande uppläste det föregående och gångna årets 
revisionsberättelse. Sedan skreds till val. I styrelsen 
valdes till ordf. hr Ax·el Bylander, kassör Amandas 
Olsson och till sekr. Hjalmar Olsson samt till styrelse
ledamöter fröken Anna Johansson och fru Alma An
dersson, samtliga återvalda. Till revisorer utsågo.s 
Carl Börjiesson och fröken Jenny J.ohansson med 
David Torman som suppleant. 

- Lördagen den 11 febr. hade föreningen anord
nat en kaffefest i församlingssalen för de döva i 
Borås med omnejd, avgiftsfritt för deltagarna. Vid 
samma tillfälle höll pastor Bunge ·en religiös betrak
telsie om prof.eten Elias och för.evisade skioptik()n
bilder från Palestina. 
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Söndagen den 12 febr. kl. 11 f. ;m, liöll pastor 
Bunge en gudstjänst för Borås dövstu.µima i socken

-stugan och omkring 35 döva infunno sig. 
H. 0. 

Lärarejubileum. 
Föveståndaren för dö' stumsikolan i Fredericia Fr. 

Bech kunde den 1 febr. 1922 fira sitt 40-årsjubileum 
som. dövstumlärare. Han .ansitälldoes nämligen vid 
k. dövstuminstitutet i Köpenhamn 1 f.ebr. 1882. Han 
var under flera år ordförande i Dövstumföveningen 
av 1866 och under den tiden tillkom genom hans 
arbete för saken för.eningens ålderdomshem och de 
dövstummas kyrka. Han är vidarie 1en mycket po
pulär och anlitad föreläsare för dövstumma. 

Dövstumkongress i Norge 1923. 

Det torde nu med säk�rhet vara avgjort att tredje 
nordiska dövstum:kongressen kommer att hållas i 
Trondhjem år 1923 i sammanhang med de norska 
döves landsförbundsmöte därsammastädes. I enlig
het med den utfallna omröstningen har landsförbun
dets ordförande, hr J. Berge, beslutit anmoda Trond
hjems dövstumförening att åtaga sig anordningarna 
för kongressen. 

Terpentin. 
är ·ett nyttigt ämne, som icke borde saknas i något 
hem. Den kan användas på många olika sätt. Som 
bekant är terpentin liksom bensin ·eldfarlig och bör 
användas med försiktighet och icke i närheten av eld 
och ljus. 

Terpentin borttager fläckar av oljefärg både på 
kläd·er och andra föremål. En helt liten smula ter·· 

· pentin i ljumt vatten är förträfflig till rensning .av 

-0lJemålningar, vilka med tiden blivit dammiga och 
smutsiga. Vid giktsmärtor kan ingnidning med ter� 
pentin ofta göra god verkan. Mot smärtande fötter 
skaffas lindring .genom ·en. kompress, vätt med ter
pentin. 

Mot halskatarr, varav många människor lida både 
vinter och sommar, är det ett förträffligt medel att 
hälla t·erp·entin i en. skål med kokhett vatten och in
andas ångan. De.tia tillvägagångssätt hör upprepas 
dagligen under någon tid. 

Mot ins·ekter sås·om. vägglöss och myror samt mal 
kan terpentin också använda·s med fram,gång genom 
att bestryka ·eller bestänka olika ställen därmed. För 
.giktanfall och reumatism anbefalles följande bad: 
200 gr. grönsåpa och 100 gr. terpentinolja överhälles 
med kokande vatten och piskas till skum och blandas 
därpå i badet. Vattnet får en beha.glig gran doft 
där.av. 

Man bör uppehålla sig i detta bad i minst 10 minu
ter. En kall dusch bör icke tagas. Man avtorkar sig 
grundligt och går till sängs. Sömnen kommer i reg.el 
att hastigt infinna sig, och följande morgon skola de 
goda verkningarna av badet säke.rt visa sig. 

Svar till »Nils Pettersson, med�em av Skatte· 
betalarnas f�rening.». 

Som meningsutbytet om H. Gul-ltaf�sons brev till 
pastor Malmer avslutats redan under fiirra året 
med ett svar a.v paRtor Malmer tid H. G. och en 
förklariug av red., finnes ingen anledning att ånyo 
upµtaga detsamma till dii:;kusoion. Red. 

. Ett. hjärtligt tack 
bringas de dövstumföreningrir och alla dem, som på min 

50-årsdag den 4 februari haft mig i vänlig hågkomst 

med telegram och blommor m. m. samt för de vackra 

minnesgåvor jag erhöll från såväl Stockholm som lands

orten. 

Älvsjö i februari 192.2. 

GUNNAR FONDELIUS. 

ANN O.N SER. 

Bliv: medlem 

De dövstummas sjukkassa. 

Adress: Box 164, Stockholm 1. 

Dala dövstumf örEning 
håller sitt 9:de årsmöte i Borlänge i Brlrkargärcle 
skola den 25-2() mars med föreläsningar. 

Vidare i nä s ta nummer. Alla välkornna l 
Styrelsen. 

TVÅ NYA BÖCKER: 
»EN DÖ VSTUM HJÄLT,INN A» 

- Pris 1 kr. -

»�ÅORA BILDER FRÅN SVE RIGES DÖV
STUMVÄRLD» 

- Pris 1 kr. 

Kan rekvireras från P. ALFR. PERSONS FÖR
LAG, UPPSALA. 

Andren & Holms Boktryckeri,· Stockholm, 1922. 


	img20150401
	img20150401_0001
	img20150401_0002



